509. VERVIERS (Ardennen) 14 km – 16,2 km
www.wandelgidsardennen.nl

Deze pittige maar zeer afwisselende Ardennentocht in het land van de Vesdre start in de oude textielstad
Verviers. U wandelt een mooi stuk langs de Vesdre en passeert de mooie kerken Saint Antoine en de
Notre-Dame. Dan naar het stadje Dison met het imposante standbeeld Sacré Coeur. Dan verder naar het
mooi gelegen kerkje van Mont-Dison. Door een prachtig dal verder naar de kerk van Andrimont, de toren
stamt uit het jaar 956. Hier is ook de Tearoom Histoire de Famille voor een pauze. Open vanaf 10.30,
dinsdag gesloten. Aan het eind kunt u een lus maken door de oude binnenstad langs mooie historische
kerken en gebouwen. De textielindustrie heeft eeuwen lang de welvaart van Verviers gemaakt, in het
bijzonder tussen 1800 en 1950.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

16,20 km

4.30 uur

137 m

326 m
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Deze route gaat door leuke steegjes en veel trappen, u moet dus goed ter been zijn. Het klimmen wordt
beloond met schitterende panorama’s op de heuvels. Er is veel te zien. Neem zelf proviand mee, er staan
enkele zitbanken.
Startadres: Parkeerplaats voor de Gamma, Bld des Gérardchamps 48 Verviers.
Neem op de autoweg Verviers-Saarbrucken afslag 5 Verviers-Centre. Aan de voorrangsweg L (Verviers-Centre).
Aan de rotonde de derde weg R richting Dison. Bij de verkeerslichten RD. U rijdt op de Bld des Gérardchamps.
Bij de rotonde draait u L 360 graden terug. Negeer zijweg rechts en ga dan R de parkeerplaats op voor de
Gamma.

509. VERVIERS (Ardennen) 14 km – 16,2 km
1. Met uw rug naar de Gamma/Colruyt/C&A loopt
u naar de verkeersweg en gaat u L. U passeert
rechts de bioscoop Cinépointcom. Neem de
eerste kasseienweg L (Rue Robert Centner).
Negeer zijweg links Steek via de brug de Vesdre
over en ga R.
(Op de brug ziet u boven voor u een mooi kasteeltje,
net onder de autoweg liggen, heel apart).
Na 50 m gaat u R de stenen trap omlaag en loop
verder langs de Vesdre. Aan de kruising bij brug
gaat u RD verder langs de Vesdre. U passeert 3
oude textielmachines (zie infobordjes) en enkele
zitbanken en loop dan RD onder de volgende
brug door richting centrum. U passeert de kerk
Saint Antoine et Saint Hubert (1882), die in 2009
helemaal is gerestaureerd.
(Als u bij de brug bij de kerk L de trap omhoog loopt,
dan komt u na 10 m bij deze kerk, die via de zij
ingang is te bezoeken. De kerk is binnen op een
bijzonder manier geschilderd, een combinatie van
helder wit en wijnrood).
Bij de brug bij de kerk gaat u L de trap omhoog.
(Als u boven aan de trap na 10 m naar de kerk loopt,
is deze via de zij ingang te bezoeken. De kerk is
binnen op een bijzonder manier geschilderd, een
combinatie van helder wit en wijnrood).G
Ga R over de brug en ga L en loop RD langs de
Vesdre met voor u mooi uitzicht op de kerk NotreDame des Récollets (1646 -1650).
2. Let op! Aan de kruising bij brug met bogen en
bij kerk Notre-Dame des Récollets gaat u L (rue
Spintay).
(Wilt u alleen de stadswandeling lopen, steek dan
hier R de brug over. Aan de rotonde gaat u L (Place
du Martyr). Loop vlak langs de ingang van de
prachtige kerk Notre-Dame des Récollets RD. U loopt
dan aan de linkerkant van Place du Martyr).
Meteen daarna gaat u bij huisnr 10 R het stenen
trappenpad
omhoog gelegen tussen twee
winkels. Boven aan de 3-sprong bij huisnr. 17
gaat u scherp R het brede trappenpad omhoog.

40 m voorbij huisnr. 25 gaat u R over het
grindpad.
(Hier staan enkele zitbanken met mooi uitzicht over
Verviers).
Het pad wordt een smal pad en een eindje verder
een dalend (trappen)pad. Beneden aan de Tsplitsing gaat u L het pad omhoog met rechts
beneden van u de Vesdre. Boven aan de 4-sprong
bij zitbank en twee trappen volgt u het pad RD
(gele ruit) met rechts beneden van u nog steeds
de Vesdre. Let op! Aan de linkerzijde begint een
stenen muur en na 50 m bij ijzeren poort gaat u L
(gele ruit) het “parkje” in en ga dan meteen L en
volg het pad, dat naar rechts buigt, omhoog. Aan
de T-splitsing gaat u R (gele ruit). Aan de 3sprong bij afgezaagde boom gaat u scherp L.
Vlak daarna aan de 4-sprong bij trapje gaat u RD
(gele ruit) verder omhoog. Aan de T-splitsing
voor “stenen muur” gaat u R (gele ruit) verder
omhoog. Boven aan de asfaltweg gaat u L (gele
ruit) omhoog.
3. De weg buigt naar rechts. Aan de 3-sprong
loopt u RD (Place François Gerom) en u passeert
een groot wegkruis. Ga dan RD links van huisnr.
18 het pad RD (gele ruit) omhoog en loop bij
zitbank de stenen trap omhoog. Boven gaat u R.
Meteen daarna aan de 3-sprong bij trappenpad
gaat u L omhoog. (U verlaat hier de gele ruit). Steek
boven de asfaltweg over en ga links van het
brede ijzeren toegangshek door de
ijzeren
doorgang en volg RD het grindpad. Aan de Tsplitsing bij school gaat u
L de asfaltweg
omlaag. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u
R de eenrichtingsweg omlaag. Aan de 4-sprong
gaat u bij verbodsbord RD (Sur Les Heids) de
doodlopende weg omhoog. Boven voorbij het
laatste huis (nr. 44) wordt de verharde weg een
graspad
en
eindje
verder
een
dalend
(trappen)pad. Dan wordt het pad een dalend
asfaltpad. (Voor u in de verte ziet u een groot
Christusbeeld, waar u straks langs komt).
4. Let op! Aan de 3-sprong bij elektriciteitspaal
23/1247 gaat u L het smalle paadje omlaag en
volg dan het trappenpad omlaag.

Beneden in Dison gaat u R over de doorgaande
weg. Steek via twee zebrapaden rechts de
rotonde over. Let op! Bij de rotonde en
trafokasten gaat u RD het stenen trappenpad
omhoog. (U loopt dus niet RD langs de hoge muur
aan de doorgaande weg).
Boven, einde
trappenpad, gaat u RD de smalle asfaltweg
omhoog. Boven buigt de weg buigt rechts omlaag
(Hier heeft u mooi uitzicht over Dison en het grote
Christusbeeld).
Aan de Y-splitsing gaat u L verder omlaag.
Beneden aan de voorrangsweg gaat u R over het
trottoir. Na 40 m tegenover huisnr. 39 steekt u L
het zebrapad over en volg RD het trottoir langs
huisnr. 5. Aan de voorrangsweg gaat u R (Place
du Marché) omhoog over het trottoir en u
passeert brasserie du Marché, een leuke
pauzeplek en de mooie Saint-Fiacrekerk (18531858). Loop nu RD langs het kunstwerk en de
zitbanken en loop dan RD onder het
autowegviaduct door.
5. Na het viaduct steekt u RD twee zebrapaden
over en loop RD verder over het trottoir omhoog.
Let op! Let op! Na 20 m, tegenover huisnr. 64,
gaat u scherp R het trottoir omhoog en loop
rechts van het vervallen gebouw (7-2018) de trap
omhoog. Na nog enkele trappen gaat u boven aan
de 3-sprong L de asfaltweg omhoog. U passeert
het groot beeld van Cour Sacre de Jesus.
(Het beeld is hier in 1926 geplaatst uit dankbaarheid
dat Dison redelijk ongeschonden door de Eerste
Wereldoorlog is gekomen. Hier heeft u ook mooi
uitzicht op de kerk).
Boven aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u R
de steile asfaltweg omhoog. Bijna boven bij rond
plein loopt u RD. Ga rechts over het graspad
lopen langs deze weg.
(Rechts boven heeft u mooi uitzicht op het kerkje van
Mont-Dison waar u straks langs komt).
Volg geruime tijd de dalende weg. Bijna beneden
voorbij zitbank (5,6 km) loopt u onder het viaduct
door. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u R. Let
op! 20 m voorbij huisnr. 113 en bij het volgende
wegkruis (1866) gaat u bij verbodsbord L het
steile pad omhoog. Boven bij inrit gaat u L over
de grindweg. Meteen daarna aan de T-splitsing
gaat u R. Vlak daarna aan de rotonde gaat u de
eerste klinkerweg R (Zone 30) omlaag. (U loopt
dus eigenlijk RD).
6. Let op! Waar de weg naar rechts buigt bij
huisnr. 39, gaat u RD het klaphekje en steek RD
het weiland over. Aan de overkant gaat u weer
door een klaphekje en ga meteen L.
(Is het klaphekje gesloten, loop dan terug naar de
klinkerweg en ga L omlaag. Bij brievenbus
(Junker/nr. 35) gaat u de eerste smalle asfaltweg in,
die even verder stijgt. Bij de garages van de woning
gaat u L richting afgesloten klaphekje en ga daar R
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langs de afrastering omhoog. Ga nu verder bij **** in
dit punt).
**** Volg de afrastering, die naar rechts buigt. Let
op! Let op! Loop 15 m RD tussen de afrastering
en de dennenhaag en ga dan L door de smalle
opening het weiland in. (Dit is 1 m voor de opening
in de dennenhaag waar een pad naar de woning
gaat). Steek RD het weiland over richting kerk en
loop dan RD het smalle pad omhoog gelegen
tussen afrastering en haag en later tussen twee
hagen. U passeert een stenen zitbank met mooi
uitzicht (6,7 km).
Boven aan de asfaltweg in
Mont-Dison gaat u L langs het Sint-Jan Baptist
kerk (1852-1863). Blijf geruime tijd de weg volgen.
(Voor huisnr 187 en tegenover huisnr. 198 passeert u
een groot stenen ongevalskruis ter nagedachtenis
aan de jongeman Ts. Leleune de Vervier, die hier in
1728 verongelukte).
Aan de 3-sprong voorbij muurkruisje bij huisnr.
203 gaat u R de smalle asfaltweg in, die voorbij
veestal een dalende smalle asfaltweg wordt.
Beneden bij regenwaterbuffer wordt de asfaltweg
een
stijgende
veldweg.
Boven
bij
varkensboerderij gaat u RD over de stijgende
asfaltweg, die u geruime tijd RD volgt
7. Let op! Bijna boven bij twee brede tegenover
elkaar staande ijzeren hekken gaat u R via de
nauwe doorgang het weiland in en volg het pad
door het weiland met links van u de afrastering
richting woningen en kerktoren. (Rechts heeft u
mooi uitzicht o.a. weer op het kerkje van MontDison).
Via ijzeren doorgang verlaat u het
weiland volg RD het pad dat een klinkerweg
wordt. Aan de doorgaande weg bij groot wegkruis
(1819) in Andrimont gaat u R (Rue Sous le
Chateau).
(U heeft nu 8,9 km gelopen. Hier ligt rechts op de
hoek Tearoom Histoire de Familles. Een leuke
pauzeplek).
Negeer twee zijwegen links.
(Rechts ziet u het kasteel Andrimont uit circa 1700.
Bij huisnr. 76 passeert u een groot wegkruis (1872)).
Volg geruime tijd RD de dalende weg. Let op!
Meteen voorbij de rechtsgelegen inrit van de
huisnrs. 91-93 (einde bebouwde kom) gaat u bij
zitbank en wegkruis schuin L het brede graspad
omhoog. Bij holle boom loopt u via draaihekje het
weiland in.
(In de zomer kan de heg dicht groeien, volg dan de
omleiding: Loop terug naar de weg en ga L verder.
Neem de eerste weg L (Chemin deBotister. Neem
dan de eerste weg L (Chemin de Brossy). Negeer
zijwegen. Aan het eind van de weg komt u op het pad
waar u R gaat en ga dan verder bij **** in punt 8).
Na 50 m gaat u L door een klaphekje en loop dan
schuin rechts de steile helling omhoog. Boven
gaat u R (CH35) langs de bomenrand door het
weiland.. Boven bij loods gaat
R door het
weiland richting hoogspanningsmast.

(U loopt nu op een hoogte van 267m en even verder
heeft u mooi uitzicht en rechts ziet u....jawel... weer
de kerktoren van Mont-Dison)).
8. Vlak voor de hoge hoogspanningsmast gaat L
door het weiland met links van u de afrastering.
Let op! Aan het einde van dit weiland loopt u RD
over het smalle pad tussen twee stenen door en
volg nu het dalende pad gelegen tussen haag en
afrastering. (U loopt dus niet het volgende weiland
binnen). Negeer bij wegkruis “La Croix de Brossy”
asfaltweg rechts omlaag en loop verder RD over
het pad gelegen tussen afrastering en haag. (U
loopt nu achter woningen langs). ****Negeer zijweg
rechts. Steek bij twee zitbanken de klinkerweg
over en ga RD (rood-wit) het pad omlaag. Steek
beneden de doorgaande weg over en ga L (roodwit). Na. 25 m voorbij elektriciteitspaal 23/812
gaat u bij verbodsbord R tussen 2 paaltjes het
pad langs de muur omlaag. Volg dan de grindweg
RD (rood-wit) met mooi uitzicht omlaag. Beneden
aan de voorrangsweg gaat u R steil omhoog. De
stijgende weg buigt naar rechts.
9. Waar de stijgende weg weer naar rechts buigt,
gaat u bij huisnr. 140 en verbodsbord L (Rue du
Mamelon Vert) de smalle asfaltweg omlaag.
(Een eindje verder ziet u links beneden Verviers).
Negeer zijweg links omlaag en blijf de smalle
dalende asfaltweg RD volgen. Waar de dalende
weg bij wegkruis (1914) naar rechts buigt, gaat u
bij huisnr. 30 en tegenover grote villa (nr. 29) L
het stenen trappenpad omlaag.
(Dit is met 230 treden het langste trappenpad van
Verviers).
Beneden gaat u L de kasseienweg omlaag.
Meteen daarna gaat u bij verbodsbord de eerste
weg R (wit-rood) omhoog langs huisnr. 3. Negeer
voorbij huisnr. 25 trappenpad links omlaag en
volg het grindpad RD langs de muur met links
beneden van u de Vesdre. U passeert de ingang
van het “parkje” en loop nog even RD langs de
muur. Circa 200 m verder gaat u aan de 4-sprong
bij zitbank L het brede trappenpad omlaag. Op de
smalle brug gaat u R de trap omlaag. Beneden
gaat u R met links van u de Vesdre. U passeert
een zitbank (12,4 km). Het pad wordt een
kasseienweg. Steek L de volgende brug over.
(Degene, die de extra lus door het oude centrum
maakt, volgt nu na het oversteken van de brug de
beschrijving onderaan (Stadswandeling))
10. Meteen na de brug gaat u R met rechts van u
de Vesdre.. Bij de volgende brug loopt u RD. ****
U komt bij de brug met verkeerslichten. Steek de
twee rijbanen over en ga R de brug over. Aan de
rotonde gaat u L omlaag. Aan de 3-sprong bij
prachtig oud gebouw met de vele ramen en bij de
machine “Laveuse de tissus” gaat u L en volg het
pad langs de Vesdre. Aan de kruising bij de
volgende brug gaat u L de brug over. Steek voor
de rotonde met waterrad R via het zebrapad de
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weg over en ga voor huisnr. 4 L en loop dan RD
langs de rotonde. Negeer zijweg rechts. U komt
weer bij de grote parkeerplaats bij het
winkelcentrum.
Stadswandeling (circa 3 km)
Na de brug loopt u vlak langs de ingang van de
prachtige kerk Notre-Dame des Récollets.
(De kerk van de Recolletten werd van 1646 tot 1650
gebouwd als aanvulling op het klooster van de
Congregatie van de Recolletten die zich aan het
begin van de 17de eeuw in Verviers vestigde. In deze
kerk voltrok zich tijdens de aardbeving van 1692 het
mirakel van de Zwarte Maagd. Boven in het
voorportaal staat de Zwarte Madonna met kind.
Volgens ooggetuigen veranderde het beeld van
uitdrukking en draaide het kind en de Madonna naar
elkaar toe. Via de ingang rechts naast de
hoofdingang is de kerk te bezichtigen).
Loop verder RD en negeer twee zijwegen links. U
loopt nu aan de linkerkant van Place du Martyr.
(Op dit plein ziet u het grote beeld van de martelaar
Chapuis, dat in 1880 hier is geplaatst. Chapuis
(1761-1794) was arts, filosoof en politicus. Hij was
voor scholing van de arbeiders, hij verrichtte de
eerste keizersnede in België en hij was voorstander
van het burgerlijk huwelijk. In opdracht van de prinsbisschop de Méan, die hem beschouwde als een
collaborateur van de Luikse revolutie (1789-1791),
werd hij op 2 januari 1794 in Luik in het openbaar ter
dood gebracht).
Blijf na het plein RD (Rue du Collège) lopen en
dan ziet u voor u de torens van het prachtige
oude postkantoor. Negeer zijwegen. Bij huisnr. 80
passeert u de kapel Saint-Lambert (1737), die u
kunt bezoeken.
U passeert het oude
postkantoor.
(De Grande Post is gebouwd aan het einde van de
19e eeuw. De kleine achthoekige toren is 50 m hoog.
Deze toren kan via een ronde trap, die heel bijzonder
is, beklommen worden. Vanaf de toren heeft u
prachtig uitzicht over de stad).
Meteen daarna aan de rotonde met de fontein van
Ortmans loopt u rechts van de fontein RD (Rue
des Raines). (Dus de tweede weg R).
(Deze pompeuze fontein is opgedragen aan Jean
François Ortmans. Hij was een belangrijk industrieel
en van 1855 tot 1885 burgemeester van de stad. Hij
heeft er o.a. voor gezorgd dat de stuwdam La
Gileppe werd gerealiseerd en dat het waterleiding
netwerk werd uitgebreid zodat iedereen in de stad er
gebruik van kon maken).
In deze straat (Rue des Raines) passeert u vele
monumentale panden. Bij rotonde loopt u RD
richting kerk Saint Remacle (1838).
(De kerk is gebouwd na giften van enkele rijke
industriëlen uit de stad en omgeving. De buitenzijde
van de kerk is geïnspireerd op de vorm van
Romeinse basilieken. Dit om de kerk meer uitstraling
te geven. Het interieur van de kerk is prachtig.

Indien de kerk niet open is, dan kunt u via de glazen
deur in het voorportaal het interieur bekijken o.a. het
prachtige marmeren hoofdaltaar, de massief eiken
preekstoel en het prachtig beschilderde plafond. In
de kerk staat ook o.a. Het beeld van Sint Serverius,
de patroon van de wevers).
Aan de 4-sprong voor de kerk gaat u R (Pont de
Sommeleville). Negeer zijweg rechts (rue
Bouxhate). 30 m verder tegenover vakwerkhuisje
gaat u R. Voorbij huisnr. 15 gaat u L de trap
omhoog en loop RD. (Hier in parkje staan
zitbanken). Voor het voormalig klooster Soeurs de
Charité/instituut Sainte Claire gaat u R.
(In 1827 begonnen hier vier zusters met het geven
van onderwijs aan kinderen van arbeiders, die bijna
allemaal in de textielindustrie werkten. Dit initiatief
werd financieel gesteund door enkele rijke
industriëlen).
Aan de 4-sprong loopt u RD de eenrichtingsweg
omhoog. Negeer zijwegen en boven passeert u
het prachtige stadhuis.
(Het stadhuis (1780) is gebouwd in Lodewijk de XIV
stijl. Boven op de gevel staat de spreuk “Publicité,
sauvegarde du peuple”. Deze spreuk werd na de
onafhankelijkheid van België, door de toenmalige
burgemeester op de gevel geplaatst. Dit om aan te
geven dat voortaan de gemeenteraadsvergaderingen
openbaar zouden zijn. Voor het stadhuis staat een
vier m hoge perron (perroen), die tegelijkertijd ook
een fontein is. De pijnappel en andere delen van de
perron zijn goud geverfd).
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Voncken) omlaag. Aan het eind bij standbeeld
La Paix (1879) loopt u de stenen trappen omlaag.
(U heeft hier boven mooi uitzicht). Beneden gaat u
L. Aan de 3-sprong bij verkeerslichten RD.
(Links ziet u hier de hoog gelegen kerk Sainte
Julienne (begin 20e eeuw)).
Negeer zijweg links. Meteen daarna aan het grote
verkeersplein Victoire gaat u L. Na 50 m aan de 3sprong bij brasserie hotel des Ardennes Verviers,
leuke pauzeplek, gaat u R met links van u het
stationsgebouw.
(Het treinstation van Verviers (1930) is naast de
stations van Antwerpen en Brussel het enige centraal
station van België. Het is gebouwd in de prachtige
stijl van de jaren van de 20e eeuw. Een groot deel
van het station zoals de loketten en entree zijn nog
originele staat. Het bekijken van de loketten is zeker
de moeite waard).
Steek bij de rotonde de twee rijbanen over en ga
RD langs de oude reclamezuil. Steek weer een
zebrapad
over
en
ga
R
langs
de
boulangerie/sandwicherie. Aan de 3-sprong gaat
u L (rue de la Concorde) omlaag.
(Rechts ziet u hier het Grand Théâtre. Dit Italiaans
uitziend theater dateert uit 1892.en heeft 800
zitplaatsen. De volledige binneninrichting is in
Lodewijk de XIV stijl. Het grondplan is identiek aan
dat van de Muntschouwburg in Brussel).
Let op! U passeert een vakwerkhuisje en loop dan
L via de ijzeren poort het parkje binnen.

Aan de 4-sprong voor het stadhuis gaat u L (Rue
de Heusy) de eenrichtingsweg in. Negeer
zijwegen. Aan de kruising met verkeerslichten
steekt u via het zebrapad de weg over en dan
gaat u R en steekt u via het volgende zebrapad de
volgende weg over en loop dan RD Aan de
volgende kruising met verkeerslichten gaat u RD
met rechts van u het Palais de Justice.

(Is deze ingang gesloten, loop dan RD omlaag langs
de omheining van het park. Beneden bij de
verkeerslichten gaat u L en u passeert het grote
gebouw van de Societé Royale d’Harmonie. Even
verder kunt u het park inlopen, waar u bij de mooie
muziekkiosk komt).

(Dit grote gebouw bestaat eigenlijk uit twee delen. In
1850-1853 werd het eerste gebouw (voorkant) in
gehouwen steen in neoclassicistisch stijl gebouwd. In
1896 werd loodrecht op het eerste gebouw een grote
vleugel in neogotische stijl gebouwd. De twee
gebouwen zijn met elkaar verbonden via een grote
toren met klok daterend uit dezelfde periode).

(Het parkje Park d’Harmonie is begin 19e eeuw
aangelegd door een muziekliefhebber uit Herve. In
het park staat de laatst overgebleven kiosk (1852)
van de stad. Op het grasveld bij de muziekkiosk
liggen twee bronzen herten).

Aan de 3-sprong voorbij het Palais de Justice
gaat u L omhoog. Steek na 30 m bij de
verkeerslichten via het zebrapad de weg over en
ga dan L (Rue des Ecoles) het trottoir omhoog.
U passeert links het grote monumentale pand van
de voormalige Middelbare Meisjesschool, dat in
2015/2016 gerestaureerd wordt. Aan de 4-sprong
loopt u RD (Rue du Centre) verder omhoog.
Boven aan de 3-sprong bij bushokje en stenen
gebouwtje (openbare wc) gaat u R (rue Alphonse

Ga meteen in het park R omlaag en beneden komt
u bij de mooie kiosk.

Loop voorbij de kiosk RD over de kasseienweg
naar de uitgang, die gelegen is bij het grote
gebouw van de Societé Royale d’Harmonie.
(In de Societé is een balzaal met een prachtig
plafond).
Steek de drukke weg over en loop RD (Pont du
Chêne) met rechts van u het “”verkeersplein”.
Een eindje verder bij de brug over de Vesdre gaat
u vóór de brug L omlaag met rechts van u de
Vesdre. Ga nu verder bij **** in punt 10.

Samenstelling route: Pierre Desfawes.
Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.
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Routekaartje stadswandeling.

